
 

 
PROGRAM KSZTAŁCENIA 

Nazwa, adres, NIP, REGON instytucji szkolącej 
LTCA II 
Ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa 
NIP: 5252696110 

Nazwa kursu 
Rachunkowość - cykl szkoleń 

Termin realizacji 
Luty – grudzień 2023 

Ilość godzin 
25 

Forma kursu 
Online 

Wymagania wstępne dla uczestników 
Szkolenia przeznaczone zarówno dla osób początkujących, jak i doświadczonych, które chcą 
usystematyzować wiedzą z zakresu Rachunkowości. 
 

Minimalna liczba osób aby kurs się odbył 
1 

Nazwa dokumentu wydawanego po zakończeniu kursu 
Certyfikat ukończenia szkolenia 

Cena kursu 
1399.00  

Miejsce prowadzenia kursu 
Online 
 



Cel kursu 
Celem kursu jest kompleksowe przedstawienie zagadnień z zakresu rachunkowości. Po tym cyklu 
szkoleń poszerzysz i usystematyzujesz wiedzę w obszarze rachunkowości która pomoże Ci w 
wykonywaniu codziennej pracy. 

Program kursu 

1.Sprawozdanie za 2022 ze szczególnym uwzględnieniem 

rachunku zysków i strat 

CEL SZKOLENIA 

 
Celem szkolenia bilansowego jest wskazanie zasad sporządzania rachunku zysków i strat i 
powiązanych z nim informacji dodatkowych. 

Korzyści: poznanie zasad dotyczących sporządzania rachunku zysków i strat, ustalania wartości 
i sposobu prezentowania w nim przychodów i kosztów oraz informacji dodatkowej w zakresie 
danych o przychodach i kosztach. 

PROGRAM 

 
1. Zasady rozpoznawania przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym 
2. Przychody i koszty w działalności podstawowej – przykłady zdarzeń, sposoby ich 
odzwierciedlenia w tej części rachunku zysków i strat 
3. Przychody i koszty pozostałe operacyjne – przykłady zdarzeń, sposoby ich odzwierciedlenia 
w tej części rachunku zysków i strat 
4. Przychody i koszty finansowe – przykłady zdarzeń, sposoby ich odzwierciedlenia w tej części 
rachunku zysków i strat 
5. Obciążenia wyniku finansowego 
6. Ujawnianie informacji o przychodach i kosztach w Informacji dodatkowej 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.Prezentacja przychodów i kosztów w sprawozdaniu 

finansowym 

CEL SZKOLENIA 

 
Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z prawidłową prezentacją przychodów i 
kosztów w sprawozdaniu finansowym. Omówione zostaną zasady przypisywania przychodów i 
kosztów do właściwych segmentów RZIS. 

PROGRAM 

 
1. Przychody i koszty w działalności podstawowej 
• Prezentowanie przychodów ze sprzedaży i ich zmniejszeń 
• Informacja dodatkowa a przychody 
• Koszty wg rodzaju a koszty wg układu kalkulacyjnego 
• Zmiana stanu produktów 
 
2. Przychody i koszty pozostałe operacyjne 
• Prezentowanie skutków rozchodu niefinansowych aktywów 
• Odpisy aktualizujące 
• Zasady tworzenia i rozwiazywania rezerw 
• Dotacje i inne dofinansowania 
• Inne pozostałe przychody i koszty operacyjne – przykłady 
 
3. Przychody i koszty finansowe 
• Prezentowanie skutków rozchodu finansowych aktywów 
• Skutki wyceny aktywów finansowych 
• Różnice kursowe 
• Inne pozostałe przychody i koszty finansowe – przykłady 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.Sprawozdanie finansowe za 2022 ze szczególnym 

uwzględnieniem bilansu 

CEL SZKOLENIA 

 
Celem szkolenia jest omówienie z perspektywy bilansu zasad ujmowania wyceny aktywów i 
pasywów i prezentacji informacji o nich w bilansie i informacji dodatkowej 

Korzyści: poznanie zasad dotyczących sporządzania bilansu i informacji dodatkowej w zakresie 
danych bilansowych. 

PROGRAM 

 
1. Regulacje prawne i ich zmiany przy sporządzaniu sprawozdania za 2022 r 
• Wybór właściwego załącznika do sporządzenia sprawozdania 
• Kiedy które elementy są sporządzane? 
• Techniczne aspekty odpowiedzialności za sprawozdanie i jego przygotowanie. 
 
2. Bilans – prezentacja aktywów i pasywów, najważniejsze zasady wyceny i ujawniania 
informacji 
• Omówienie zasad wyceny bilansowej i prezentacji w bilansie i informacji dodatkowej 
składników aktywów – przykłady zdarzeń, sposoby ich odzwierciedlenia 
• Omówienie zasad wyceny bilansowej i prezentacji w bilansie i informacji dodatkowej 
składników pasywów – przykłady zdarzeń, sposoby ich odzwierciedlenia 

 
 

4.Przygotowywanie sprawozdania za 2022 r. – co warto 

zrobić przed końcem roku. Inwentaryzacja 

CEL SZKOLENIA 

 
Szkolenie poświęcone jest pracom, które można przeprowadzić przed końcem roku a 
związanych z przygotowywaniem do sporządzenia sprawozdania finansowego. 

 

 

 



 

PROGRAM 

 
1. Przygotowanie do przeprowadzenia inwentaryzacji – harmonogramy, zarządzenia i 
organizacja prac, zakresy odpowiedzialności 
2. Współpraca z firmą audytorską – najważniejsze kwestie organizacyjne 
3. Przygotowanie do wycen aktywów i pasywów na dzień bilansowy 
4. Testy na utratę wartości 
5. Dane szacunkowe i dokumentowanie założeń 
6. Przegląd zdarzeń powodujących konieczność utworzenia rezerw 
7. Sprawdzanie kompletności i poprawności zapisów w księgach 

 
 
https://akademialtca.pl/kurs/nowy-ksr-15-przychody-ze-sprzedazy-wyrobow-
polproduktow-towarow-i-materialow/ 
 
 
 

5.Nowy KSR 15. Przychody ze sprzedaży wyrobów, 

półproduktów, towarów i materiałów 

CEL SZKOLENIA 

 
W czasie szkolenia omówione zostaną zasady związane z ujmowaniem przychodów wg 
najnowszego Krajowego Standardu Rachunkowości. Nowe regulacje objaśniają to, w jakim 
momencie i jakiej kwocie należy ujmować przychody w księgach rachunkowych. W jaki sposób 
ujawniać o nich informacje w sprawozdaniu finansowym. 

PROGRAM 

 
1. Przychody wg ustawy o rachunkowości i potrzeba objaśnienia przepisów uor 
2. Zastosowanie KSR 
3. KSR 15 a MSSF 15 
4. Warunki ujmowania przychodów 
5. Przychody a szczególne rodzaje umów 
6. Zmniejszenia przychodów 
7. Ujmowanie dopłat u dotacji 
8. Zasady rozpoznawania kosztów zgodnie z zasadą współmierności 
9. Zasady rozliczania kosztów doprowadzenia do zawarcia umowy 
 

 
 

https://akademialtca.pl/kurs/nowy-ksr-15-przychody-ze-sprzedazy-wyrobow-polproduktow-towarow-i-materialow/
https://akademialtca.pl/kurs/nowy-ksr-15-przychody-ze-sprzedazy-wyrobow-polproduktow-towarow-i-materialow/


 


